
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

[C − 97/11136]

18 MAART 1997. — Koninklijk besluit
betreffende de rendementseisen

voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale-verwarmingsketels

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van
certificatie- en keuringsinstellingen, alsmede van beproevingslaborato-
ria, inzonderheid op artikel 3;
Gelet op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en

de voorlichting en bescherming van de consument, inzonderheid op
artikel 14;
Gelet op het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de

Europese Economische Gemeenschap, goedgekeurd bij wet van 2 decem-
ber 1957, inzonderheid op artikel 189;
Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen

78/170/EEG van 13 februari 1978, gewijzigd door de richtlijn
82/885/EEG van 10 december 1982, betreffende het rendement van
verwarmingstoestellen die gebruikt worden voor de verwarming van
ruimten en voor de productie van warm water in nieuwe of bestaande
niet-industriële gebouwen alsmede betreffende de isolatie van netten
voor de distributie van warmte en warm water voor huishoudelijke
doeleinden in nieuwe niet-industriële gebouwen, inzonderheid op
artikel 1;
Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen

83/189/EEG van 28 maart 1983 betreffende een informatieprocedure op
het gebied van normen en technische voorschriften, gewijzigd door de
richtlijn 88/182/EEG van 12 maart 1988;

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

[C − 97/11136]

18MARS 1997. —Arrêté royal concernant les exigences de rendement
pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combus-
tibles liquides ou gazeux

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 1990 relative à l’accréditation des organismes de
certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d’essais, notam-
ment l’article 3;
Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur

l’information et la protection du consommateur, notamment l’article 14;

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique
européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment
l’article 189;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes

78/170/CEE du 13 février 1978, modifiée par la directive 82/885/CEE
du 10 décembre 1982, portant sur la performance des générateurs de
chaleur utilisés pour le chauffage des locaux et la production d’eau
chaude dans les immeubles non industriels neufs ou existants ainsi que
l’isolation de la distribution de chaleur et d’eau chaude sanitaire dans
les nouveaux immeubles non industriels, notamment l’article 1er;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes
83/189/CEE du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d’information
dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée
par la directive 88/182/CEE du 12 mars 1988;
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Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen
92/42/EEG van 21 mei 1992 betreffende de rendementseisen voor
nieuwe olie- en gasgestookte centrale-verwarmingsketels, gewijzigd
door de richtlijn 93/68/EEG van 22 juli 1993;
Gelet op het advies van de Raad voor het Verbruik;
Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Middenstand;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op

12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten
van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de noodzakelijkheid om onverwijld de nodige
maatregelen te nemen om hoger genoemde richtlijn 92/42/EEG van
21 mei 1992 om te zetten, voortvloeit uit het feit dat een verzoekschrift
van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, tegen België, op
17 juni 1996 aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-
schappen werd gericht en dat dit volgt op een aanmaning van
3 december 1993 en een gemotiveerd advies van 26 juni 1995;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van
Economie, van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en
van Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote
Ondernemingen,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Dit besluit bepaalt de rendementseisen die van toepassing
zijn op de nieuwe olie- en gasgestookte centrale-verwarmingsketels,
met een nominaal vermogen gelijk aan of hoger dan 4 kW en gelijk aan
of lager dan 400 kW.

Art. 2. In de zin van dit besluit dient te worden verstaan onder :

- ketel : het gehele lichaam van ketel en brander dat de door
verbranding vrijgekomen warmte doorstuurt naar het water;

- toestel :

- het ketellichaam waarop een brander behoort te worden gemon-
teerd;

- de brander die op een ketellichaam behoort te worden gemonteerd;

- nuttig nominaal vermogen (uitgedrukt in kW) : het door de fabrikant
vastgestelde en gewaarborgde maximale verwarmingsvermogen dat de
ketel in continu-bedrijf kan afgeven, terwijl de door de fabrikant
vermelde nuttige rendementen worden gehaald;

- waterzijdig rendement (uitgedrukt in een percentage) : de verhouding
tussen de hoeveelheid warmte per tijdseenheid overgedragen op het
water in de ketel en het product van de calorische benedenwaarde bij
constante druk van de brandstof en het brandstofverbruik per tijdseen-
heid;

- deellast (uitgedrukt in een percentage) : de verhouding tussen het
nuttige vermogen van een ketel die werkt bij tussenpozen of op een
vermogen lager dan het nuttig nominaal vermogen, en dat nuttig
nominaal vermogen;

- gemiddelde temperatuur van het water in de ketel : het gemiddelde van
de intrede- en uittredetemperatuur van het water;

- standaardketel : een ketel die zodanig is ontworpen dat de
gemiddelde bedrijfstemperatuur kan worden begrensd;

- ″backboiler″ : een ketel die ontworpen is voor het voeden van een
centraal verwarmingssysteem en voor installatie in de schoorsteenholte
als onderdeel van een gasgestookt systeem bestaande uit achterketel
(backboiler) en haard;

- lagetemperatuurketel : een ketel die permanent in bedrijf kan zijn met
een intredetemperatuur van het water van 35 tot 40°C en die onder
bepaalde omstandigheden condensatie kan veroorzaken, met inbegrip
van oliegestookte ketels met rookgascondensor;

- gasgestookte ketel met rookgascondensor : een ketel die zodanig is
ontworpen dat er permanent een belangrijk deel van de waterdamp in
de rookgassen kan condenseren;

- ketel die in een woonruimte geı̈nstalleerd moet worden : een ketel met een
nuttig nominaal vermogen van minder dan 37 kW, die zodanig is
ontworpen dat hij de woonruimte waarin hij is geı̈nstalleerd met de
warmte van de ketelwand verwarmt, met een open expansievat en
natuurlijke warm-watercirculatie; op de ketelwand is uitdrukkelijk
vermeld dat de ketel in een woonruimte moet worden geı̈nstalleerd.

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 92/42/CEE
du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les
nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides
ou gazeux, modifiée par la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993;
Vu l’avis du Conseil de la Consommation;
Vu l’avis du Conseil supérieur des Classes moyennes;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980,
16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l’urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures
réglementaires nécessaires pour transposer la directive précitée
92/42/CEE du 21 mai 1992 résulte du fait qu’une requête de la
Commission des Communautés européennes, contre le Royaume de
Belgique, a été adressée à la Cour de Justice des Communautés
européennes en date du 17 juin 1996 et que celle-ci fait suite à une mise
en demeure du 3 décembre 1993 et à un avis motivé du 26 juin 1995;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de
l’Economie, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et
de Notre Ministre de l’Agriculture et des Petites et Moyennes
Entreprises,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté détermine les exigences de rendement
applicables aux nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en
combustibles liquides ou gazeux, d’une puissance nominale égale ou
supérieure à 4 kW et égale ou inférieure à 400 kW.

Art. 2. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

- chaudière : l’ensemble corps de chaudière - brûleur destiné à
transmettre à l’eau la chaleur libérée par la combustion;

- appareil :

- le corps de chaudière destiné à être équipé d’un brûleur;

- le brûleur destiné à équiper un corps de chaudière;

- puissance nominale utile (exprimée en kW) : la puissance calorifique
maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être
délivrée en marche continue tout en respectant les rendements utiles
annoncés par le constructeur;

- rendement utile (exprimé en pourcentage) : le rapport entre le débit
calorifique transmis à l’eau de la chaudière et le produit du pouvoir
calorifique inférieur à pression constante du combustible et la consom-
mation exprimée en quantité de combustible par unité de temps;

- charge partielle (exprimée en pourcentage) : le rapport entre la
puissance utile d’une chaudière fonctionnant en marche intermittente
ou à une puissance inférieure à la puissance utile nominale et cette
même puissance utile nominale;

- température moyenne de l’eau de chaudière : la moyenne des
températures de l’eau à l’entrée et à la sortie de la chaudière;

- chaudière standard : une chaudière pour laquelle la température
moyenne de fonctionnement peut être limitée de par sa conception;

- ″backboiler″ : une chaudière conçue pour alimenter un réseau de
chauffage central et être installée dans l’âtre d’une cheminée en tant
qu’élément d’un ensemble chaudière de fond (backboiler)-foyer au gaz;

- chaudière à basse température : une chaudière pouvant fonctionner en
continu avec une température d’eau d’alimentation de 35 à 40°C et
pouvant donner lieu à condensation dans certaines circonstances; sont
comprises les chaudières à condensation utilisant des combustibles
liquides;

- chaudière à gaz à condensation : une chaudière conçue pour pouvoir
condenser en permanence une part importante des vapeurs d’eau
contenues dans les gaz de combustion;

- chaudière à installer dans un espace habité : une chaudière d’une
puissance nominale utile de moins de 37 kW conçue pour chauffer, par
la chaleur émise par son enveloppe, l’espace habité dans lequel elle est
installée, pourvue d’un vase d’expansion ouvert et assurant une
alimentation en eau chaude avec une circulation naturelle par gravité;
cette chaudière porte sur son enveloppe la mention explicite qu’elle
doit être installée dans un espace habité.
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Art. 3. § 1. Niet onder het toepassingsgebied van dit besluit vallen :

- centrale-verwarmingsketels die gestookt kunnen worden met
verschillende brandstoffen, waaronder vaste brandstoffen;

- doorstromingstoestellen voor de ogenblikkelijke bereiding van
warm water;

- ketels die moeten worden gestookt met brandstoffen waarvan de
eigenschappen aanzienlijk afwijken van normaal in de handel verkrijg-
bare olie en gas (inzonderheid de industriële restgassen, biogas);

- fornuizen en toestellen die zijn ontworpen om hoofdzakelijk de
ruimte waarin zij zijn geı̈nstalleerd te verwarmen, en die als neven-
functie tevens warm water leveren voor centrale verwarming en voor
gebruik als tapwater;

- toestellen met een nuttig vermogen van minder dan 6 kW, die
uitsluitend zijn ontworpen voor een systeem met zwaartekrachtcircu-
latie, voor de opslag van warm tapwater;

- ketels die afzonderlijk als eenheid worden vervaardigd.

§ 2. In het geval van ketels met een dubbele functie, namelijk
ruimteverwarming en het leveren van warm tapwater, hebben de
rendementseisen bedoeld in artikel 5 alleen betrekking op de
verwarmingsfunctie.

Art. 4. Het is verboden toestellen en ketels op de markt te brengen
die niet voorzien zijn van de in artikel 7 bedoelde CE-markering, die
aangeeft dat zij voldoen aan alle voorschriften van dit besluit.

De ketels van het type ″backboilers″ en de ketels die in een
woonruimte geı̈nstalleerd moeten worden, moeten ook aan de hierna
voor de standaardketels vastgestelde eisen beantwoorden.

Art. 5. § 1. De verschillende typen ketels moeten voldoen aan eisen
inzake waterzijdig rendement :

- bij nominaal vermogen, dat wil zeggen bij werking op nominaal
vermogen Pn uitgedrukt in kW en bij een gemiddelde temperatuur van
het ketelwater van 70°C

en

- bij deellast, dat wil zeggen bij werking in een deellast van 30%
waarbij de gemiddelde temperatuur van het ketelwater afhankelijk van
het keteltype varieert.

In de tabel van bijlage II, Awordt aangegeven aan welke waterzijdige
rendementen moet worden voldaan.

§ 2. De keuringsmethoden die gelden voor de productie en voor de
metingen zijn vastgesteld door de Europese normen en/of harmonise-
ringsdocumenten ter zake waarvan de referentienummers in het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen zijn bekendgemaakt en
die ofwel door de Koning gehomologeerd zijn ofwel door het B.I.N.
geregistreerd zijn. Het rendementspercentage moet passende toleran-
ties omvatten.

Art. 6. § 1. Overeenkomstig de procedures van artikel 7, mag het in
bijlage I, punt 2 aangegeven specifieke systeem van merktekens die op
de nieuwe ketels moeten worden aangebracht ten einde de energiebe-
sparende eigenschappen van de ketels te kunnen vaststellen, worden
toegepast in zover het gebruikt wordt voor ketels die tegelijkertijd bij
nominaal vermogen en bij deellast een rendement behalen dat gelijk is
aan of hoger is dan de overeenkomstige waarden voor de standaard-
ketels genoemd in artikel 5, § 1.

Het aantal merktekens stemt overeen met het aantal van de tabel van
bijlage II, B.

§ 2. Het is verboden ieder ander merkteken te gebruiken dat met de
in § 1 genoemde merktekens kan worden verward.

Art. 7. § 1. De ketels en toestellen die conform zijn met de
geharmoniseerde normen en/of harmoniseringsdocumenten waarvan
de referentienummers in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschap-
pen zijn bekendgemaakt en die ofwel door de Koning gehomologeerd
zijn ofwel door het B.I.N. geregistreerd zijn, worden verondersteld
conform te zijn met de essentiële vereisten bedoeld in artikel 5, § 1.

Deze ketels en toestellen moeten voorzien zijn van de CE-markering
bedoeld in bijlage I, punt 1 en vergezeld zijn van de
EG-conformiteitsverklaring.

Art. 3. § 1er. Sont exclus du champ d’application du présent arrêté :

- les chaudières à eau chaude pouvant être alimentées en différents
combustibles dont les combustibles solides;

- les équipements de préparation instantanée d’eau chaude sanitaire;

- les chaudières conçues pour être alimentées en combustibles dont
les propriétés s’écartent sensiblement des caractéristiques des combus-
tibles liquides et gazeux couramment commercialisés (notamment les
gaz résiduels industriels, biogaz);

- les cuisinières et les appareils conçus pour chauffer principalement
le local dans lequel ils sont installés et fournissant également, mais à
titre accessoire, de l’eau chaude pour chauffage central et usage
sanitaire;

- les appareils d’une puissance utile inférieure à 6 kW conçus
uniquement pour l’alimentation d’un système d’accumulation d’eau
chaude sanitaire à circulation par gravité;

- les chaudières produites à l’unité.

§ 2. Dans le cas de chaudières à double fonction, à savoir le chauffage
des locaux et la fourniture d’eau chaude sanitaire, les exigences de
rendement visées à l’article 5 ne concernent que la fonction chauffage.

Art. 4. Il est interdit de mettre sur le marché des appareils et des
chaudières qui ne sont pas munis du marquage CE prévu à l’article 7,
indiquant leur conformité à l’ensemble des dispositions du présent
arrêté.

Les chaudières de type ″backboilers″ et les chaudières à installer dans
un espace habité doivent également répondre aux exigences fixées
ci-après pour les chaudières standards.

Art. 5. § 1er. Les différents types de chaudières doivent respecter des
rendements utiles :

- à puissance nominale, c’est-à-dire en fonctionnement à la puissance
nominale Pn exprimée en kW et pour une température moyenne de
l’eau de chaudière de 70°C

et

- à charge partielle, c’est-à-dire en fonctionnement à charge partielle
de 30% pour une température moyenne de l’eau dans la chaudière
variant suivant le type de chaudière.

Les rendements utiles à respecter sont mentionnés dans le tableau
figurant à l’annexe II, A.

§ 2. Les méthodes de vérification valables pour la production et pour
les mesures, sont fixées par les normes européennes et/ou documents
d’harmonisation en la matière dont les références ont fait l’objet d’une
publication au Journal officiel des Communautés européennes et qui sont
soit homologuées par le Roi, soit enregistrées par l’I.B.N.. Des
tolérances appropriées doivent être intégrées dans les taux de rende-
ment.

Art. 6. § 1er. Conformément aux procédures prévues à l’article 7,
l’utilisation du système spécifique de labels, tels que figurant à l’annexe
I, point 2, à apposer sur les nouvelles chaudières en vue d’identifier
clairement les performances énergétiques des chaudières, est admise
pour autant que ce système s’applique aux chaudières présentant
simultanément des rendements à puissance nominale et à charge
partielle, égaux ou supérieurs aux valeurs correspondantes pour les
chaudières standards énoncées à l’article 5, § 1er.

Le nombre de labels correspond à celui mentionné dans le tableau
repris à l’annexe II, B.

§ 2. Il est interdit d’utiliser tout autre label présentant un risque de
confusion avec ceux mentionnés au § 1er.

Art. 7. § 1er. Sont présumés conformes aux exigences essentielles de
rendement déterminées à l’article 5, § 1er les chaudières et appareils qui
sont conformes aux normes européennes et/ou documents d’harmoni-
sation dont les références ont fait l’objet d’une publication au Journal
officiel des Communautés européennes et qui sont soit homologués par le
Roi soit enregistrés par l’I.B.N.

Ces chaudières et appareils doivent être munis du marquage CE visé
à l’annexe I, point 1 et accompagnés de la déclaration CE de conformité.
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§ 2. De middelen om de overeenstemming van in serie geprodu-
ceerde toestellen aan te tonen zijn :

- het rendementsonderzoek van een standaardketel volgens module
B als beschreven in bijlage III

en

- de verklaring van overeenstemming met het goedgekeurde type
volgens een van de modules C, D of E die beschreven zijn bij punt 1°,
2° of 3° in bijlage IV.

De procedures voor de conformiteitsbeoordeling van gasgestookte
ketels zijn die welke gebruikt worden voor de beoordeling van de
overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften bedoeld bij het
koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende de veiligheid van
gasgestookte toestellen.

§ 3. Alvorens de afzonderlijk verkochte toestellen op de markt
worden gebracht, moeten zij voorzien zijn van de CE-markering
vergezeld van de EG-conformiteitsverklaring, waarin de parameters
worden aangegeven waarmee, na assemblage, de waterzijdige rende-
mentsparameters genoemd in artikel 5, § 1 worden gehaald.

§ 4. De CE-markering van overeenstemming met de eisen van dit
besluit en met de andere reglementaire bepalingen betreffende de
toekenning van de CE-markering, alsmede de in bijlage I bedoelde
opschriften moeten zichtbaar, gemakkelijk leesbaar en onuitwisbaar
worden aangebracht op de ketels en toestellen.

Op deze producten mogen geen markeringen, tekens of vermeldin-
gen worden aangebracht die derden kunnen misleiden omtrent de
betekenis of de grafische vorm van de CE-markering.

§ 5. Onverminderd artikel 6, mogen op de ketels en toestellen andere
markeringen worden aangebracht op voorwaarde dat de zichtbaarheid
en de leesbaarheid van de CE-markering niet worden verminderd.

Indien de ketels onder andere reglementeringen vallen, die Europese
richtlijnen met betrekking tot andere aspecten omzetten en die in het
aanbrengen van de CE-markering voorzien, geeft deze markering aan
dat de ketels geacht worden ook aan de voorschriften van deze
reglementeringen te voldoen.

Art. 8. § 1. De instanties die belast worden met de uitvoering van de
procedures bedoeld in artikel 7, verder ″aangemelde instanties″
genoemd, alsook de beproevingslaboratoria waarop deze instanties een
beroep doen, worden erkend door de Minister die de Energie in zijn
bevoegdheid heeft.

Om erkend te worden en het te blijven, moeten de aangemelde
instanties op het Belgisch grondgebied gelegen zijn en voldoen aan de
voorwaarden van bijlage V.

§ 2. De Minister tot wiens bevoegdheid de Energie behoort, bepaalt
de datum en de modaliteiten volgens dewelke de organismen het
bewijs moeten leveren dat zij conform zijn met de normen van de reeks
NBN-EN 45000 die op hen van toepassing zijn en dit door voorlegging
van een accreditatie die is afgeleverd op basis van de wet van
20 juli 1990 betreffende de accreditatie van certificatie- en keuringsin-
stellingen alsmede van beproevingslaboratoria.

§ 3. De erkenningsaanvraag dient gericht te worden aan de Minister
tot wiens bevoegdheid de Economie behoort, bij een ter post aangete-
kend schrijven. Zij moet vergezeld zijn van de stukken, bestemd om
vast te stellen dat het organisme aan de in §§ 1 en 2 bedoelde
voorwaarden voldoet.

§ 4. De aanvraag wordt voor advies voorgelegd aan de vaste
commissie voor advies inzake het rendement voor nieuwe olie- en
gasgestookte centrale-verwarmingsketels, verder commissie van advies
voor het rendement genoemd, ingesteld bij artikel 9.

Wanneer de commissie van advies voor het rendement een negatief
advies uitbrengt over een aanvraag, wordt dit advies behoorlijk
gemotiveerd bij een ter post aangetekend schrijven ter kennis gebracht
van de aanvrager.

Binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de dag waarop
hij de kennisgeving van het negatief advies heeft ontvangen, kan de
aanvrager bij de Minister die de Energie in zijn bevoegdheid heeft, bij
een ter post aangetekend schrijven, beroep aantekenen.

§ 5. De erkenning wordt toegekend voor een maximale duur van vijf
jaar.

Overeenkomstig de bepalingen van § 3 wordt de aanvraag tot
vernieuwing van de erkenning ten laatste zes maanden vóór het
verstrijken van de erkenningsperiode ingediend.

§ 6. De ambtenaren bedoeld in artikel 10 die hoog toezicht
uitoefenen, hebben vrije toegang tot de lokalen van de erkende
instanties en van de proeflaboratoria. Zij kunnen alle documenten en

§ 2. Les moyens d’attestation de la conformité des chaudières
fabriquées en série sont :

- l’examen de rendement d’une chaudière type suivant le module B
tel que décrit dans l’annexe III

et

- la déclaration de conformité au type approuvé suivant un des
modules C, D ou E décrits respectivement aux points 1°, 2° ou 3° dans
l’annexe IV.

Pour les chaudières à combustibles gazeux, les procédures d’évalua-
tion de la conformité des rendements sont celles utilisées pour
l’évaluation de la conformité aux exigences en matière de sécurité
visées par l’arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des
appareils à gaz.

§ 3. Avant leur mise sur le marché, les appareils commercialisés
séparément doivent être munis du marquage CE et accompagnés de la
déclaration CE de conformité, définissant les paramètres permettant
d’obtenir après leur assemblage les taux de rendement utile visés à
l’article 5, § 1er.

§ 4. Le marquage CE de conformité aux exigences du présent arrêté
et aux autres dispositions réglementaires relatives à l’attribution du
marquage CE ainsi que les inscriptions prévues à l’annexe I sont
apposés sur les chaudières et appareils de manière visible, facilement
lisible et indélébile.

Il est interdit d’apposer sur ces produits des marquages, signes ou
indications susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le
graphisme du marquage CE.

§ 5. Tout autre marquage, sans préjudice à l’article 6 du présent arrêté,
peut être apposé sur les chaudières et appareils à condition de ne pas
réduire la visibilité et la lisibilité du marquage CE.

Lorsque les chaudières font l’objet d’autres réglementations transpo-
sant des directives européennes portant sur d’autres aspects et
prévoyant l’apposition du marquage CE, celui-ci indique que les
chaudières sont également présumées conformes aux dispositions de
ces réglementations.

Art. 8. § 1er. Les organismes chargés de mettre en oeuvre les
procédures visées à l’article 7, ci-après dénommés ″organismes noti-
fiés″, ainsi que les laboratoires d’essais auxquels ils font appel sont
agréés par le Ministre ayant l’Energie dans ses attributions.

Pour être agréés et le rester, les organismes notifiés et les laboratoires
d’essais doivent être situés sur le territoire belge et satisfaire aux
conditions figurant à l’annexe V.

§ 2. Le Ministre ayant l’Energie dans ses attributions fixe la date et les
modalités selon lesquelles les organismes doivent apporter la démons-
tration de leur conformité aux normes de la série NBN-EN 45000 qui
leur sont applicables par la présentation d’une accréditation délivrée
sur base de la loi du 20 juillet 1990 concernant l’accréditation des
organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires
d’essais.

§ 3. La demande d’agrément est adressée au Ministre ayant l’Energie
dans ses attributions, sous pli recommandé à la poste. Elle est
accompagnée des pièces destinées à établir que l’organisme notifié ou le
laboratoire d’essais satisfait aux conditions visées aux §§ 1er et 2.

§ 4. La demande d’agrément est soumise pour avis à la commission
permanente consultative sur le rendement pour les nouvelles chaudiè-
res à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux,
ci-après dénommée commission consultative pour le rendement,
instituée par l’article 9.

Lorsque la commission consultative pour le rendement rend un avis
négatif sur la demande d’agrément, cet avis dûment motivé est notifié
au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Le demandeur peut introduire, par lettre recommandée à la poste, un
recours dans les trente jours à compter de la réception de la notification
de l’avis négatif, auprès du Ministre ayant l’Energie dans ses attribu-
tions.

§ 5 L’agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans.

La demande de renouvellement de l’agrément est introduite au plus
tard six mois avant l’expiration de la durée de l’agrément, conformé-
ment aux dispositions du § 3.

§ 6. Les fonctionnaires visés à l’article 10 qui exercent la haute
surveillance peuvent entrer librement dans les locaux des organismes
notifiés et des laboratoires d’essais. Ils peuvent réclamer et vérifier tous
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nuttige gegevens, nodig voor de vaststelling van het naleven van de
erkenningsvoorwaarden vastgelegd bij dit besluit, opeisen en inkijken.
Indien nodig, laten zij zich de documenten of een kopie van de
documenten geworden, die een controle toelaten.

Indien één of meerdere criteria, bedoeld in §§ 1 en 2 niet meer
worden nageleefd, leggen zij een termijn vast die het erkende
organisme toelaat om zich hiernaar te schikken. Dit uitstel kan
maximaal drie maanden duren.

§ 7. De Minister tot wiens bevoegdheid de Energie behoort, kan bij
gemotiveerde beslissing de erkenning toegekend aan een organisme
intrekken, na advies hieromtrent van de commissie van advies inzake
het rendement,

1° indien hij, na afloop van de termijn, vastgelegd door de bevoegde
ambtenaar om zich te schikken naar de criteria, bedoeld in §§ 1 en 2,
nog steeds niet aan deze criteria voldoet;

2° indien hij activiteiten uitoefent in een gebied waarvoor de
erkenning niet werd toegekend.

De intrekking van de erkenning wordt ter kennis gebracht bij een ter
post aangetekend schrijven.

§ 8. In het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt :

- de lijst van de Belgische en buitenlandse aangemelde instanties
alsook hun identificatienummers en de specifieke taken waarmee deze
instanties zijn belast;

- de lijst van de proeflaboratoria die erkend zijn door de Minister die
de Energie in zijn bevoegdheid heeft;

- de lijst van de normen bedoeld in artikel 5, § 2.

Art. 9. § 1. De commissie van advies inzake het rendement wordt
belast met het verlenen van advies aan de Minister die de Energie in
zijn bevoegdheid heeft, inzake alle vragen die haar gesteld worden
overeenkomstig artikel 10.

§ 2. De commissie van advies inzake het rendement is samengesteld
uit de volgende leden :

twee vertegenwoordigers van het Bestuur Energie en een vertegen-
woordiger van het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid van het Ministerie
van Economische Zaken,

twee vertegenwoordigers van het Ministerie van Middenstand en
Landbouw,

een vertegenwoordiger van het Vlaamse Gewest,

een vertegenwoordiger van het Waalse Gewest,

een vertegenwoordiger van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

een vertegenwoordiger van de fabrikanten van ketels.

Later, en dit ten laatste twaalf maanden na de inwerkingtreding van
dit besluit, zullen nog twee vertegenwoordigers worden toegevoegd
van de aangemelde instanties alsmede twee vertegenwoordigers van
de proeflaboratoria.

De vertegenwoordigers van de verschillende Ministeries worden
benoemd door hun respectievelijke Minister.

De vertegenwoordigers van de fabrikanten van ketels, van de
aangemelde instanties en van de proeflaboratoria worden benoemd
door de Minister die de Energie in zijn bevoegdheid heeft.

Er worden evenveel plaatsvervangende als effectieve leden benoemd.

Het voorzitterschap en het secretariaat van de commissie van advies
inzake het rendement worden waargenomen door de vertegenwoordi-
gers van het Bestuur Energie van het Ministerie van Economische
Zaken.

§ 3. De commissie van advies stelt haar huishoudelijk reglement op
en legt het ter goedkeuring voor aan de Minister die de Energie in zijn
bevoegdheid heeft.

§ 4. De werkingskosten zijn ten laste van de begroting van het
Ministerie van Economische Zaken.

Art. 10. § 1. Het toezicht op, de vaststelling en bestraffing van de
inbreuken gebeuren overeenkomstig de wet van 14 juli 1991 betreffende
de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de
consument.

Onverminderd de bevoegdheid van de officieren van de gerechtelijke
politie,

1° wordt het hoog toezicht op de naleving van de bepalingen van dit
besluit uitgeoefend door de ambtenaren en beambten van het Bestuur
Energie van het Ministerie van Economische Zaken;

les documents et données utiles attestant du respect des conditions
d’agrément fixées par le présent arrêté. Si nécessaire, ils se font confier
les documents ou une copie des documents permettant le contrôle.

Lorsqu’un ou plusieurs critères visés aux §§ 1er et 2 ne sont plus
respectés, ils fixent un délai, permettant à l’organisme notifié ou au
laboratoire d’essais de s’y conformer. Ce délai ne peut excéder trois
mois.

§ 7. Le Ministre ayant l’Energie dans ses attributions peut retirer, par
décision motivée, l’agrément accordé à un organisme notifié ou à un
laboratoire d’essais, après avoir pris l’avis de la commission consulta-
tive pour le rendement,

1° si, à l’issue du délai fixé par le fonctionnaire compétent pour se
conformer aux critères visés aux §§ 1er et 2, il ne satisfait toujours pas
à ces critères;

2° s’il exerce des activités dans un domaine pour lequel l’agrément
n’est pas accordé.

Le retrait de l’agrément est notifié par lettre recommandée à la poste.

§ 8. Sont publiées au Moniteur belge :

- la liste des organismes notifiés belges et étrangers ainsi que leurs
numéros d’identification et les tâches spécifiques pour lesquelles ces
organismes ont été désignés;

- la liste des laboratoires d’essais agréés par le Ministre ayant
l’Energie dans ses attributions;

- la liste des normes visées à l’article 5, § 2.

Art. 9. § 1er. La commission consultative pour le rendement est
chargée de donner son avis au Ministre ayant l’Energie dans ses
attributions, sur toute question dont elle est saisie conformément aux
dispositions de l’article 10.

§ 2. La commission consultative pour le rendement est composée des
membres suivants :

deux délégués de l’Administration de l’Energie et un délégué de
l’Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère des
Affaires économiques,

deux délégués du Ministère des Classes moyennes et de l’Agricul-
ture,

un délégué de la Région flamande,

un délégué de la Région wallonne,

un délégué de la Région de Bruxelles-Capitale,

un délégué représentant les fabricants de chaudières.

Seront ultérieurement adjoints, et ce au plus tard douze mois après
l’entrée en vigueur du présent arrêté, deux délégués des organismes
notifiés ainsi que deux délégués des laboratoires d’essais.

Les délégués des différents Ministères sont nommés par leur Ministre
respectif.

Les représentants des fabricants de chaudières, des organismes
notifiés ainsi que des laboratoires d’essais sont nommés par le Ministre
ayant l’Energie dans ses attributions.

Il est nommé autant de membres suppléants que la commission
comprend de membres effectifs.

La présidence et le secrétariat de la commission consultative pour le
rendement sont assurés par les délégués de l’Administration de
l’Energie du Ministère des Affaires économiques.

§ 3. La commission consultative pour le rendement arrête son
règlement d’ordre intérieur et le soumet à l’approbation du Ministre
ayant l’Energie dans ses attributions.

§ 4. Les frais de fonctionnement sont à charge du budget duMinistère
des Affaires économiques.

Art. 10. § 1er. La surveillance, la constatation et la répression des
infractions ont lieu conformément à la loi du 14 juillet 1991 sur les
pratiques du commerce et sur l’information et la protection du
consommateur.

Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire,

1° la haute surveillance de l’observation des prescriptions du présent
arrêté est exercée par les fonctionnaires et agents de l’Administration de
l’Energie du Ministère des Affaires économiques;
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2° wordt de controle op de naleving van de bepalingen van dit besluit
uitgeoefend door :

- de ambtenaren en beambten van het bestuur Economische Inspectie
van het Ministerie van Economische Zaken;

- de ambtenaren en beambten van het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid
van het Ministerie van Economische Zaken;

- de ambtenaren en beambten van het Ministerie van Middenstand;

- de ambtenaren en beambten van de Administratie der Douane en
Accijnzen van het Ministerie van Financiën.

§ 2. Ten einde na te gaan of de toestellen voorzien van de
CE-markering, bij normaal gebruik, voldoen aan de fundamentele
voorschriften van bijlage II, laat de Minister die de Energie in zijn
bevoegdheid heeft, ze uitkiezen door middel van een steekproef.

§ 3. Indien bij nazicht blijkt dat niet aan de fundamentele voorschrif-
ten van bijlage II voldaan is, betekent het Bestuur Energie van het
Ministerie van Economische Zaken dit gemotiveerd en bij een ter post
aangetekend schrijven aan diegene die verantwoordelijk is voor het op
de markt brengen van de ketels en toestellen en verduidelijkt of de
non-conformiteit voortvloeit uit :

1° het niet voldoen aan de fundamentele voorschriften van bijlage II
wanneer het toestel niet voldoet aan de in artikel 5, § 2 bedoelde
normen;

2° een verkeerde toepassing van de in artikel 5, § 2 bedoelde normen;

3° leemtes in de in artikel 5, § 2 bedoelde normen zelf.

§ 4. Binnen een periode van één maand na de ontvangst van de
betekening bedoeld in § 3, kan de fabrikant of iedere natuurlijke of
rechtspersoon die deze ketels en toestellen op de markt brengt, bij een
ter post aangetekend schrijven bij de Minister die de Energie in zijn
bevoegdheid heeft, op basis van een uitvoerige technische motivering,
een aanvraag indienen voor een nieuw onderzoek.

Wanneer de Minister, die de Energie in zijn bevoegdheid heeft, het
resultaat kent van dit nieuwe onderzoek of wanneer de fabrikant of
iedere natuurlijke of rechtspersoon die deze ketels en toestellen op de
markt brengt geen nieuw onderzoek heeft aangevraagd binnen de
30 dagen na de betekening voorzien in § 3, kan de Minister, na advies
van de commissie van advies inzake het rendement, verbieden dat de
ketels en toestellen op de markt worden gebracht.

§ 5. Indien er een ernstig vermoeden bestaat dat de toestellen niet
beantwoorden aan de fundamentele voorschriften van bijlage II,
kunnen de ambtenaren en beambten voorzien bij § 1, deze in noodgeval
verzegelen, onverminderd de toepassing van de bovenvermelde bepa-
lingen.

Art. 11. Bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 maart 1988
betreffende de vereisten inzake rationeel energieverbruik waaraan de
verwarmingstoestellen moeten voldoen, wordt tussen het eerste en het
tweede lid het volgende lid ingelast :

« Niet onder het toepassingsgebied van dit besluit vallen de nieuwe
olie- en gasgestookte centrale-verwarmingsketels met een nominaal
vermogen gelijk aan of hoger dan 4 kW en gelijk aan of lager dan
400 kW. »

Art. 12. Ketels en toestellen die beantwoorden aan de bepalingen
van hoger genoemd koninklijk besluit van 11 maart 1988 maar niet met
die van dit besluit mogen tot 31 december 1997 op de markt worden
gebracht.

Art. 13. Onze Minister tot wiens bevoegdheid de Economische
Zaken behoren, Onze Minister van Financiën en Onze Minister van
Lanbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, zijn, ieder wat
hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 maart 1997.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie,
E. DI RUPO

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,
Ph. MAYSTADT

De Minister Landbouw
en van Kleine en Middelgrote Ondernemingen,

K. PINXTEN

2° le contrôle de l’observation des dispositions du présent arrêté est
exercé par :

- les fonctionnaires et agents de l’Administration de l’Inspection
économique du Ministère des Affaires économiques;

- les fonctionnaires et agents de l’Administration de la Qualité et de
la Sécurité du Ministère des Affaires économiques;

- les fonctionnaires et agents du Ministère des Classes moyennes et
de l’Agriculture;

- les fonctionnaires et agents de l’Administration des Douanes et
Accises du Ministère des Finances.

§ 2. Aux fins de vérifier si les chaudières et appareils munis du
marquage CE qui sont normalement utilisés satisfont aux exigences
essentielles figurant à l’annexe II, le Ministre ayant l’Energie dans ses
attributions fait prélever des chaudières et appareils par voie de
sondage.

§ 3. Si, lors de la vérification, il apparaı̂t qu’il n’est pas satisfait aux
exigences essentielles visées à l’annexe II, notification motivée par lettre
recommandée à la poste en est faite par l’Administration de l’Energie
du Ministère des Affaires économiques au responsable de la mise sur le
marché des chaudières et appareils en précisant si la non-conformité
résulte :

1° du non-respect des exigences essentielles visées à l’annexe II,
lorsque l’appareil ou la chaudière ne correspond pas aux normes visées
à l’article 5, § 2;

2° d’une mauvaise application des normes visées à l’article 5, § 2;

3° de lacunes des normes visées à l’article 5, § 2 elles-mêmes.

§ 4. Dans un délai d’un mois à dater de la réception de la notification
visée au § 3, le fabricant, ou toute personne physique ou morale mettant
ces chaudières et appareils sur le marché, peut adresser au Ministre
ayant l’Energie dans ses attributions, par lettre recommandée à la poste,
une demande de réexamen sur la base d’une motivation technique
circonstanciée.

Lorsque le Ministre ayant l’Energie dans ses attributions, connaı̂t le
résultat du réexamen ou lorsque le fabricant, ou toute personne
physique ou morale mettant ces chaudières et appareils sur le marché,
n’a pas demandé le réexamen dans les trente jours de la notification
visée au § 3, le Ministre peut, après avis de la commission consultative
sur le rendement, interdire la mise sur le marché des chaudières et
appareils.

§ 5. Lorsqu’il existe une présomption sérieuse que des chaudières et
appareils ne sont pas conformes aux exigences essentielles visées à
l’annexe II, les fonctionnaires et agents visés au § 1er peuvent, en cas
d’urgence, les mettre sous scellés, sans préjudice de l’application des
dispositions susvisées.

Art. 11. A l’article 1er de l’arrêté royal du 11 mars 1988, relatif aux
exigences en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie auxquelles
doivent satisfaire les générateurs de chaleur, est inséré, entre le premier
et le second alinéa, l’alinéa suivant :

« Sont exclues de l’application du présent arrêté les nouvelles
chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou
gazeux, d’une puissance nominale égale ou supérieure à 4 kW et égale
ou inférieure à 400 kW. »

Art. 12. Les chaudières et appareils conformes aux dispositions de
l’arrêté royal du 11 mars 1988 précité mais non à celles du présent arrêté
peuvent être mis sur le marché jusqu’au 31 décembre 1997.

Art. 13. Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses
attributions, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Agri-
culture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie,
E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT

Le Ministre de l’Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN
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Bijlage I

CE-markering van overeenstemming
en aanvullende specifieke markeringen

1. CE-markering van overeenstemming.
- De CE-markering van overeenstemming bestaat uit de initialen CE

in de hierna volgende grafische vorm en de laatste twee cijfers van het
jaar waarin de CE-markering is aangebracht;

- Bij verkleining of vergroting van de CE-markering moeten de
verhoudingen van bovenstaande gegradueerde afbeelding in acht
worden genomen.
- De onderscheiden onderdelen van de CE-markering moeten

nagenoeg dezelfde hoogte hebben, die minimaal 5 mm bedraagt.

2. Aanvullende specifieke markeringen.
Kunnen specifieke bijkomende markeringen vormen :

- energiebesparingsmerktekens die op nieuwe ketels zijn aangebracht
overeenkomstig artikel 6 van dit besluit en die overeenstemmen met
het hierboven afgebeeld symbool.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 18 maart 1997.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie,

E. DI RUPO

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,

Ph. MAYSTADT

De Minister van Landbouw
en van Kleine en Middelgrote Ondernemingen,

K. PINXTEN

Annexe I

Marquage CE de conformité
et marquages spécifiques additionnels

1. Marquage CE de conformité.
- Le marquage CE de conformité est constitué des initiales CE selon

le graphisme ci-dessous ainsi que les deux derniers chiffres de l’année
d’apposition du marquage CE;

- En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage CE, les
proportions telles qu’elles ressortent du graphisme gradué figurant
ci-dessus doivent être respectées.
- Les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement

la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm.

2. Marquages spécifiques additionnels.
Peuvent constituer des marquages spécifiques additionnels :

- les labels de performance énergétique, apposés sur les nouvelles
chaudières, conformément à l’article 6 du présent arrêté, correspondent
au symbole figurant ci-dessus.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 mars 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre de l’Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN
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Annexe II. — Bijlage II

A : Exigences essentielles de rendement.

A : Fundamentele rendementsvoorschriften.

Type de chaudière
—

Type ketel

Intervalles
de puissance

—
Vermogensin-
tervallen

Rendement à puissance nominale
—

Rendement bij nominaal vermogen

Rendement à charge partielle de 0,3Pn
—

Rendement bij deellast van 0,3Pn

kW

Température
moyenne de l’eau
dans la chaudière

(en °C).
—

Gemiddelde tempe-
ratuur van het water
in de ketel (in °C)

—

Exigence
de rendement (en %)

—
Rendementseis (in %)

Température
moyenne de l’eau
de la chaudière

(en °C)
—

Gemiddelde tempe-
ratuur van het water
van de ketel (in °C)

Exigence
de rendement (en %)

—
Rendementseis (in %)

Chaudières stan-
dard

Standaardketels

4 à 400 70 ≥ 84 + 2 logPn ≥ 50 ≥ 80 + 3 logPn

Chaudières à basse
température (1)

Lage temperatuur-
ketels

4 à 400 70 ≥ 87,5 + 1,5 logPn 40 ≥ 87,5 v+ 1,5 logPn

Chaudières à gaz
condensation

Gasgestookte con-
densatieketels

4 à 400 70 ≥ 91 + 1 logPn 30 (2) ≥ 97 + 1 log Pn

(1) Y compris les chaudières à condensation utilisant les combustibles liquides.
Met inbegrijp van de condensatieketels die gestockt worden met vloeibare brandstoffen.

(2) Température de l’eau à l’entrée de la chaudière.
Intredetemperatuur van het water in de ketel

B : Système de labels de performances énergétiques

B : Syteem van energiebesparende merktekens

Exigences de rendement à remplir simultanément à puissance nominale et à charge partielle de 0,3 Pn

Rendementsvoorschriften waaraan zowel bij nominaal vermogen als bij deellast van 0,3 Pn moet worden voldaan

Label
—

Merkteken

Exigence de rendement à puissance nominale Pn
et à une température moyenne
de l’eau de la chaudière de 70°C

—
Rendementsvoorschrift bij nominaal vermogen Pn
en een gemiddelde temperatuur van het ketelwater

van 70°C

Exigence de rendement à charge partielle de 0,3 Pn
et à une température moyenne de l’eau

de la chaudière supérieure ou égale à 50°C
—

Rendementsvoorschrift bij deellast van 0,3 Pn en
een gemiddelde temperatuur van het ketelwater groter dan

of gelijk aan 50°C

% %

* ≥ 84 + 2 log Pn ≥ 80 + 3 log Pn

** ≥ 87 + 2 log Pn ≥ 83 + 3 log Pn

*** ≥ 90 + 2 log Pn ≥ 86 + 3 log Pn

**** ≥ 93 + 2 log Pn ≥ 89 + 3 log Pn
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Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 18 maart 1997.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie,
E. DI RUPO

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,
Ph. MAYSTADT

De Minister van Landbouw
en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,

K. PINXTEN

Bijlage III
″EG-typeonderzoek″

(In de procedures die op Europees niveau zijn gedefinieerd,
wordt dit onderzoek ″module B″ genoemd)

1. In deze module wordt dat deel van de procedure beschreven in het
kader waarvan een aangemelde instantie vaststelt en verklaart dat een
representatief exemplaar van de betrokken productie voldoet aan de
bepalingen terzake van dit besluit.
2. De aanvraag om een ″EG-typeonderzoek″ wordt door de fabrikant

of zijn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde ingediend bij een
aangemelde instantie van zijn keuze.
De aanvraag omvat :
- naam en adres van de fabrikant, alsmede naam en adres van de

gemachtigde indien de aanvraag door laatstgenoemde wordt inge-
diend;
- een schriftelijke verklaring dat er geen gelijkluidende aanvraag is

ingediend bij een andere aangemelde instantie;
- de technische documentatie als omschreven in § 3.
De aanvrager stelt een voor de betrokken productie representatief

exemplaar, dat hierna ″type″ wordt genoemd, ter beschikking van de
aangemelde instantie. De aangemelde instantie kan om meer exempla-
ren verzoeken indien dit nodig is voor het keuringsprogramma.
3. Op basis van de technische documentatie moet beoordeeld kunnen

worden of het product in overeenstemming is met de voorschriften van
het besluit. Voor zover dat voor deze beoordeling nodig is, dient de
technische documentatie inzicht te verschaffen in het ontwerp, het
fabricageproces en de werking van het product en het volgende te
omvatten :
- een algemene beschrijving van het type;
- ontwerp- en fabricagetekeningen en inzonderheid de alsmede

schema’s van delen, onderdelen, leidingen;
- beschrijvingen en toelichtingen die nodig zijn voor het begrijpen

van genoemde tekeningen en schema’s en van de werking van het
produkt;
- een lijst van de in artikel 5, § 2, bedoelde normen die geheel of

gedeeltelijk zijn toegepast en een beschrijving van de oplossingen die
zijn gekozen om aan de fundamentele voorschriften van het besluit te
voldoen ingeval de in het artikel bedoelde normen niet zijn toegepast;
- de resultaten van de verrichte ontwerp-berekeningen en van de

onderzoeken;
- de keuringsrapporten.
4. De aangemelde instantie :
4.1. bestudeert de technische documentatie, controleert of het type in

overeenstemming daarmee vervaardigd is en identificeert de onderde-
len die ontworpen zijn overeenkomstig de relevante bepalingen van de
in artikel 5, § 2, bedoelde normen, alsook de onderdelen die zijn
ontworpen zonder dat de desbetreffende bepalingen van die normen in
acht werden genomen;
4.2. verricht of geeft opdracht tot het verrichten van de passende

controles en de noodzakelijke proeven om na te gaan of de door de
fabrikant gekozen oplossingen aan de fundamentele voorschriften van
dit besluit voldoen ingeval de in artikel 5, § 2, bedoelde normen niet
zijn toegepast;
4.3. verricht of geeft opdracht tot het verrichten van de passende

controles en noodzakelijke proeven om, ingeval de fabrikant heeft
besloten de desbetreffende normen toe te passen, na te gaan of deze ook
werkelijk zijn toegepast;
4.4. stelt in overleg met de aanvrager de plaats vast waar de

noodzakelijke controles en proeven zullen worden uitgevoerd.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 mars 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie,
E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT

Le Ministre de l’Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Annexe III
Examen ″CE de type″

(Cet examen est désigné comme ″module B″
dans les procédures définies sur le plan européen)

1. Ce module décrit la partie de procédure par laquelle un organisme
notifié constate et atteste qu’un exemplaire représentatif de la produc-
tion considérée satisfait aux dispositions correspondantes du présent
arrêté.
2. La demande d’examen ″CE de type″ est introduite par le fabricant,

ou par son mandataire établi dans la Communauté, auprès d’un
organisme notifié de son choix.
La demande comporte :
- le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du

mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n’a pas été
introduite auprès d’un autre organisme notifié;
- la documentation écrite décrite au § 3.
Le demandeur met à la disposition de l’organisme notifié un

exemplaire représentatif de la production concernée, ci-après dénommé
″type″. L’organisme notifié peut demander d’autres exemplaires si le
programme d’essai le requiert.
3. La documentation technique doit permettre l’évaluation de la

conformité du produit aux exigences de l’arrêté. Elle doit couvrir, dans
la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et
le fonctionnement du produit et contenir dans la mesure nécessaire à
l’évaluation :

- une description générale du type;
- des dessins de conception et de fabrication et notamment les

schémas de composants, sous-ensembles, circuits;
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension

desdits dessins et schémas et du fonctionnement du produit;

- une liste des normes visées à l’article 5, § 2 appliquées entièrement
ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire
aux exigences essentielles, lorsque les normes visées audit article n’ont
pas été appliquées;
- les résultats des calculs de conception réalisés et des examens

effectués;
- les rapports d’essai.
4. L’organisme notifié :
4.1. examine la documentation technique, vérifie que le type a été

fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été
conçus conformément aux dispositions applicables des normes visées à
l’article 5, § 2, ainsi que les éléments dont la conception ne s’appuie pas
sur les dispositions appropriées desdites normes;

4.2. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais
nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant
satisfont aux exigences essentielles de cet arrêté lorsque les normes
visées à l’article 5, § 2 n’ont pas été appliquées;

4.3. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais
nécessaires pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi
d’appliquer les normes entrant en ligne de compte, celles-ci ont été
réellement appliquées;
4.4. convient avec le demandeur de l’endroit où les contrôles et les

essais nécessaires seront effectués.
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5. Indien het type voldoet aan de desbetreffende bepalingen van dit
besluit, verstrekt de aangemelde instantie een verklaring van
EG-typeonderzoek aan de aanvrager. De verklaring bevat naam en
adres van de fabrikant, de conclusies van de controle en de noodzake-
lijke gegevens voor de identificatie van het goedgekeurde type.
Een lijst van de belangrijke onderdelen van de technische documen-

tatie wordt als bijlage bij de verklaring gevoegd en een afschrift
daarvan wordt door de aangemelde instantie bewaard.
Indien aan de fabrikant of aan zijn in de Gemeenschap gevestigde

gemachtigde een typeverklaring wordt geweigerd, dan geeft de
aangemelde instantie de gedetailleerde redenen voor een dergelijke
weigering op.
Er moet door en binnen de instantie in een beroepsprocedure worden

voorzien.
6. De aangemelde instantie die in het bezit is van de technische

documentatie betreffende de verklaring van EG-typeonderzoek, wordt
door de aanvrager in kennis gesteld van alle aan het goedgekeurde
product aangebrachte wijzigingen; voor de betrokken wijzigingen moet
aanvullende goedkeuring worden verleend indien zij van invloed
kunnen zijn op de overeenstemming met de fundamentele voorschrif-
ten of de voor het product voorgeschreven gebruiksomstandigheden.
Deze aanvullende goedkeuring wordt gegeven in de vorm van een
aanvull ing op de oorspronkeli jke verklaring van het
EG-typeonderzoekcertificaat.
7. Iedere aangemelde instantie deelt aan de andere aangemelde

instanties een overzicht mee van de verstrekte en ingetrokken verkla-
ringen van EG-typeonderzoek en bijbehorende aanvullingen.
8. De andere aangemelde instanties kunnen afschriften van de

verklaringen van EG-typeonderzoek en/of de aanvullingen krijgen. De
bijlagen bij de verklaringen worden ter beschikking van de andere
aangemelde instanties gehouden.
9. Gedurende ten minste tien jaar na de vervaardiging van het laatste

product bewaart de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde
gemachtigde naast de technische documentatie ook een afschrift van de
verklaring van EG-typeonderzoek en van de aanvullingen daarop.

Indien noch de fabrikant, noch zijn gemachtigde in de Gemeenschap
is gevestigd, is de persoon die met het in de handel brengen van het
product in de Gemeenschap is belast, degene die de technische
documentatie ter beschikking moet houden.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 18 maart 1997.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie,
E. DI RUPO

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,
Ph. MAYSTADT

De Minister van Landbouw
en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,

K. PINXTEN

Bijlage IV
Verklaring van overeenstemming met het type

1° Overeenstemming met het type.
(In de procedures die op Europees niveau zijn gedefinieerd, wordt dit

onderzoek ″module C″ genoemd).
1. In deze module wordt dat deel van de procedure beschreven in het

kader waarvan de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde
gemachtigde garandeert en verklaart dat de betrokken toestellen in
overeenstemming zijn met het type als beschreven in de verklaring van
EG-typeonderzoek en voldoen aan de desbetreffende voorschriften van
dit besluit. De fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde
gemachtigde brengt op ieder toestel de CE-markering aan en stelt een
schriftelijke verklaring van overeenstemming op.
2. De fabrikant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen

dat het fabricageproces waarborgt dat de vervaardigde producten in
overeenstemming zijn met het type als beschreven in de verklaring van
EG-typeonderzoek en met de rendementseisen van dit besluit.
3. Gedurende een periode van ten minste tien jaar na de vervaardi-

ging van het laatste product bewaart de fabrikant of zijn gemachtigde
een afschrift van de verklaring van overeenstemming.

5. Lorsque le type satisfait aux dispositions correspondantes du
présent arrêté, l’organisme notifié délivre une attestation d’examen ″CE
de type″ au demandeur. L’attestation comporte le nom et l’adresse du
fabricant, les conclusions du contrôle et les données nécessaires à
l’identification du type approuvé.
Une liste des parties significatives de la documentation technique est

annexée à l’attestation et une copie est conservée par l’organisme
notifié.
S’il refuse de délivrer un certificat de type au fabricant ou à son

mandataire établi dans la Communauté, l’organisme notifié motive
d’une façon détaillée ce refus.

Une procédure de recours est prévue par l’organisme en son sein.

6. Le demandeur informe l’organisme notifié qui détient la documen-
tation technique relative à l’attestation ″CE de type″ de toutes les
modifications du produit approuvé qui doivent recevoir une nouvelle
approbation lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la
conformité aux exigences essentielles ou aux conditions d’utilisation
prévues du produit. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la
forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen ″CE de type″.

7. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes
notifiés les informations utiles concernant les attestations d’examen ″CE
de type″ et les compléments délivrés et retirés.
8. Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des

attestations d’examen ″CE de type″ et/ou de leur compléments. Les
annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres
organismes notifiés.
9. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté

conserve, avec la documentation technique, une copie des attestations
d’examen ″CE de type″ et de leurs compléments pendant une durée
d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du
produit.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la

Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à
disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit
sur le marché communautaire.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 mars 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie,
E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT

Le Ministre de l’Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Annexe IV
Déclaration de conformité au type

1° Conformité au type.
(Cet examen est désigné comme ″module C″ dans les procédures

définies sur le plan européen).
1. Ce module décrit la partie de la procédure par laquelle le fabricant

ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que les
appareils concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation
d’examen ″CE de type″ et satisfont aux exigences correspondantes du
présent arrêté. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Commu-
nauté appose le marquage CE sur chaque appareil et établit une
déclaration écrite de conformité.

2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le
procédé de fabrication assure la conformité du produit fabriqué au type
décrit dans le certificat d’examen ″CE de type″ et aux exigences de
rendement du présent arrêté.
3. Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la

déclaration de conformité pendant une durée d’au moins dix ans à
compter de la dernière date de fabrication du produit.
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Indien noch de fabrikant, noch zijn gemachtigde in de Gemeenschap
is gevestigd, is de persoon die met het in de handel brengen van het
product in de Gemeenschap is belast, degene die de technische
documentatie ter beschikking moet houden.
4. Een door de fabrikant uitgekozen aangemelde instantie verricht op

willekeurige tijdstippen controles op het product of laat dergelijke
controles uitvoeren. Een geschikt monster van het eindproduct dat door
de aangemelde instantie is genomen, wordt gecontroleerd en er worden
relevante proeven uitgevoerd die zijn omschreven in de norm die van
toepassing is of de normen die van toepassing zijn, als bedoeld in
artikel 5, § 2, of er worden gelijkwaardige proeven uitgevoerd om na te
gaan of de productie voldoet aan de eisen van de bijbehorende richtlijn.
De aangemelde instantie treft passende maatregelen indien een of meer
exemplaren van de gecontroleerde producten niet in overeenstemming
zijn.

2° Produktiekwaliteitsbewaking.
(In de procedures die op Europees niveau zijn gedefinieerd, wordt dit

onderzoek ″module D″ genoemd).
1. In deze module wordt de procedure beschreven in het kader

waarvan de fabrikant die aan de eisen van § 2 voldoet, garandeert en
verklaart dat de betrokken toestellen in overeenstemming zijn met het
type als beschreven in de verklaring van EG-typeonderzoek en voldoen
aan de voorschriften van dit besluit. De fabrikant of zijn in de
Gemeenschap gevestigde gemachtigde brengt op ieder toestel de
CE-markering aan en stelt een schriftelijke verklaring van overeenstem-
ming op. De CE-markering wordt gevolgd door het identificatienum-
mer van de aangemelde instantie die belast is met het toezicht als
omschreven in § 4.
2. De fabrikant hanteert een goedgekeurd productiekwaliteitssys-

teem, verricht een eindproductcontrole en keuring als omschreven in
§ 3 en is onderworpen aan het toezicht als omschreven in § 4.
3. Kwaliteitssysteem.
3.1. De fabrikant dient voor de betrokken toestellen bij een aange-

melde instantie van zijn keuze een aanvraag voor beoordeling van zijn
kwaliteitssysteem in.
Deze aanvraag behelst :
- alle relevante informatie voor de bedoelde categorie producten;

- de documentatie over het kwaliteitssysteem;
- de technische documentatie betreffende het goedgekeurde type en

een afschrift van de verklaring van EG-typeonderzoek.
3.2. Het kwaliteitssysteem moet waarborgen dat de toestellen in

overeenstemming zijn met het type als beschreven in de verklaring van
EG-typeonderzoek en met de voorschriften van dit besluit die daarop
van toepassing zijn.
Alle door de fabrikant gevolgde beginselen, voorschriften en bepa-

lingen moeten systematisch en ordelijk worden aangegeven in een
documentatie van schriftelijk vastgestelde beleidslijnen, procedures en
instructies. Deze documentatie over het kwaliteitssysteem dient ervoor
te zorgen dat de kwaliteitsprogramma’s, -plannen, -handleidingen en
-rapporten door iedereen op dezelfde manier worden geı̈nterpreteerd.
Zij dient met name een behoorlijke beschrijving te bevatten van :
- de kwaliteitsdoelstellingen, het organisatieschema en de verant-

woordelijkheden en bevoegdheden van de bedrijfsleiding met betrek-
king tot de productkwaliteit;
- de fabricageprocédés, de kwaliteitscontrole- en kwaliteitsbewakings-

technieken, alsmede de in dat verband systematisch toe te passen
technieken en maatregelen;
- de onderzoeken en proeven die voor, tijdens en na de fabricage

worden verricht en de frequentie waarmee dat zal gebeuren;

- de kwaliteitsrapporten, zoals controleverslagen, keuringsgegevens,
ijkgegevens, rapporten betreffende de kwalificatie van het betrokken
personeel, enz;
- de middelen om controle uit te oefenen op het bereiken van de

vereiste productkwaliteit en de doeltreffende werking van het kwali-
teitssysteem.
3.3. De aangemelde instantie beoordeelt het kwaliteitssysteem om na

te gaan of dit voldoet aan de in § 3.2. bedoelde eisen. Zij veronderstelt
dat aan deze eisen wordt voldaan wanneer het gaat om kwaliteitssys-
temen waarbij de desbetreffende geharmoniseerde norm wordt toege-
past. Tenminste één lid van het beoordelingsteam dient ervaring te
hebben met het beoordelen van de productietechnologie in kwestie. De
beoordelingsprocedure omvat een evaluatiebezoek aan de installaties
van de fabrikant.
De fabrikant wordt van de beslissing in kennis gesteld. De kennis-

geving bevat de conclusies van het onderzoek en het met redenen
omklede beoordelingsbesluit.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la
Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à
disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit
sur le marché communautaire.
4. Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait

effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires. Un
échantillon approprié de produits finis, prélevé sur place par l’orga-
nisme notifié, est contrôlé et des essais appropriés définis dans la ou les
normes visées à l’article 5, § 2 ou des essais équivalents sont effectués
pour vérifier la conformité de la production aux exigences du présent
arrêté. Dans le cas où un ou plusieurs exemplaires des produits
contrôlés ne sont pas conformes, l’organisme notifié prend les mesures
appropriées.

2° Assurance qualité de production.
(Cet examen est désigné comme ″module D″ dans les procédures

définies sur le plan européen).
1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait

aux obligations prévues au § 2 assure et déclare que les appareils en
question sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen ″CE
de type″ et répondent aux exigences du présent arrêté. Le fabricant ou
son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage CE sur
chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité. Le
marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme
notifié responsable de la surveillance visée au § 4 ci-après.

2. Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la
production, effectuer une inspection et des essais des appareils finis
prévus au § 3. Il est soumis à la surveillance visée au § 4.
3. Système de qualité.
3.1. Le fabricant introduit une demande d’évaluation de son système

de qualité auprès d’un organisme notifié de son choix pour les appareils
concernés.
Cette demande comprend :
- toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits

envisagés;
- la documentation relative au système de qualité;
- la documentation technique relative au type approuvé et une copie

de l’attestation d’examen ″CE de type″.
3.2. Le système de qualité doit garantir la conformité des appareils au

type décrit dans l’attestation d’examen ″CE de type″ et aux exigences
du présent arrêté qui leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant
doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une
documentation sous la forme de mesures, de procédures et d’instruc-
tions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit
permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des
manuels et des dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des

cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des appareils;

- des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de
l’assurance de la qualité et des techniques et actions systématiques qui
seront appliqués;
- des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et

après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront
lieu;
- des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les

données d’essai et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du
personnel concerné, etc;
- des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de

la qualité requise des appareils et le fonctionnement efficace du système
de qualité.
3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer

s’il satisfait aux exigences visées au § 3.2. Il présume la conformité avec
ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la
norme harmonisée correspondante. L’équipe d’auditeurs comportera
au moins un membre expérimenté dans l’évaluation de la technologie
du produit concerné. La procédure d’évaluation comporte une visite
d’inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les
conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée.
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3.4. De fabrikant verbindt zich ertoe de verplichtingen die voort-
vloeien uit het goedgekeurde kwaliteitssysteem na te komen en ervoor
te zorgen dat het passend en doeltreffend blijft.
De aangemelde instantie die het kwaliteitssysteem heeft goedge-

keurd, wordt door de fabrikant of zijn gemachtigde op de hoogte
gebracht van elke voorgenomen wijziging van het kwaliteitssysteem.
De aangemelde instantie beoordeelt de voorgestelde wijzigingen en

beslist of het gewijzigde kwaliteitssysteem nog steeds voldoet aan de in
§ 3.2. bedoelde eisen dan wel of een nieuwe beoordeling noodzakelijk
is.
Zij stelt de fabrikant van haar beslissing in kennis. De kennisgeving

bevat de conclusies van het onderzoek en het met redenen omklede
beoordelingsbesluit.

4. Toezicht onder verantwoordelijkheid van de aangemelde instantie.
4.1. Het toezicht heeft tot doel ervoor te zorgen dat de fabrikant naar

behoren voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit het
goedgekeurde kwaliteitssysteem.
4.2. De fabrikant verleent de aangemelde instantie voor controledoel-

einden toegang tot de fabricage-, controle-, beproevings- en opslag-
ruimten en verstrekt haar alle nodige informatie, met name :
- de documentatie over het kwaliteitssyteem;
- de kwaliteitsrapporten, inzonderheid de controleverslagen, keu-

ringsgegevens, ijkgegevens, rapporten betreffende de kwalificatie van
het betrokken personeel.
4.3. De aangemelde instantie verricht periodieke controles om erop

toe te zien dat de fabrikant het kwaliteitssysteem onderhoudt en
toepast en bezorgt de fabrikant een controleverslag.
4.4. De aangemelde instantie kan bovendien onaangekondigde

bezoeken brengen aan de fabrikant. Bij die bezoeken kan de aange-
melde instantie zo nodig proeven verrichten of laten verrichten om zich
van de goede werking van het kwaliteitssysteem te vergewissen. Zij
verstrekt de fabrikant een verslag van het bezoek en, voor zover van
toepassing, een keuringsverslag.

5. De fabrikant houdt gedurende een periode van tenminste tien jaar
na de vervaardiging van het laatste product de volgende gegevens ter
beschikking van de federale en gewestelijke administraties :
- de in § 3.1, tweede streepje bedoelde documentatie;
- de in § 3.4, tweede alinea bedoelde aanpassingen;
- de in § 3.4, laatste alinea en in §§ 4.3 en 4.4 bedoelde beslissingen en

verslagen van de aangemelde instantie.

6. Iedere aangemelde instantie stelt de andere aangemelde instanties
in kennis van de terzake dienende informatie over afgifte en intrekking
van kwaliteitssysteemgoedkeuringen.

3° Produktkwaliteitsbewaking.
(In de procedures die op Europees niveau zijn gedefinieerd, wordt dit

onderzoek ″module E″ genoemd).

1. In deze module wordt de procedure beschreven in het kader
waarvan de fabrikant die aan de eisen van § 2 voldoet, garandeert en
verklaart dat de verwarmingsketels en de toestellen in overeenstem-
ming zijn met het type als beschreven in de verklaring van
EG-typeonderzoek. De fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde
gemachtigde brengt op iedere ketel en ieder toestel de CE-markering
aan en stelt een schriftelijke verklaring van overeenstemming op. De
CE-markering wordt gevolgd door het identificatienummer van de
aangemelde instantie die belast is met het toezicht als omschreven in
§ 4.
2. De fabrikant maakt gebruik van een goedgekeurd kwaliteitssys-

teem voor de eindcontrole van en de proeven met de ketel en het
toestel, als omschreven in § 3, en is onderworpen aan het toezicht als
omschreven in § 4.
3. Kwaliteitssysteem.

3.1. De fabrikant dient voor de ketels en de toestellen bij een
aangemelde instantie van zijn keuze een aanvraag voor beoordeling
van zijn kwaliteitssysteem in.

Deze aanvraag omvat :
- alle relevante informatie voor de bedoelde categorie ketels of

toestellen;
- de documentatie over het kwaliteitssysteem;
- de technische documentatie over het goedgekeurde type en een

afschrift van de verklaring van EG-typeonderzoek.

3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du
système de qualité tel qu’il est approuvé et à le maintenir de sorte qu’il
demeure adéquat et efficace.
Le fabricant ou son mandataire informe l’organisme notifié qui a

approuvé le système de qualité de toute adaptation envisagée du
système de qualité.
L’organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le

système modifié de qualité continuera à répondre aux exigences visées
au § 3.2. ou s’il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les
conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié.
4.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit

correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité.

4.2. Le fabricant accorde à l’organisme notifié l’accès, pour inspection,
aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui
fournit toutes les informations nécessaires, notamment :
- la documentation relative au système de qualité;
- les dossiers de qualité notamment les rapports d’inspection et les

données d’essai et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du
personnel concerné.
4.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits afin de

s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il
fournit un rapport d’audit au fabricant.
4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées

chez le fabricant. A l’occasion de ces visites, l’organisme notifié peut
effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionne-
ment du système de qualité si nécessaire. Il fournit au fabricant un
rapport de la visite et, s’il y a eu essai, un rapport d’essai.

5. Le fabricant tient à la disposition des administrations fédérales et
régionales pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la
dernière date de fabrication du produit :
- la documentation visée au § 3.1, 2e tiret;
- les adaptations visées au § 3.4, 2e alinéa;
- les décisions et rapports de l’organisme notifié visés au § 3.4, dernier

alinéa et aux §§ 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes
notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de
systèmes de qualité délivrées et retirées.

3° Assurance de qualité du produit.
(Cet examen est désigné comme ″module E″ dans les procédures

définies sur le plan européen).

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait
aux obligations du § 2 assure et déclare que les chaudières et appareils
sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen ″CE de type″.
Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le
marquage CE sur chaque chaudière et chaque appareil et établit une
déclaration écrite de conformité. Le marquage CE est suivi du numéro
d’identification de l’organisme notifié responsable de la surveillance
visée au § 4 ci-après.

2. Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour
l’inspection finale de la chaudière et de l’appareil et les essais, comme
spécifié au § 3. Il est soumis à la surveillance visée au § 4.

3. Système de qualité.

3.1. Le fabricant soumet une demande d’évaluation de son système
de qualité auprès d’un organisme notifié de son choix, pour les
chaudières et les appareils.

Cette demande comprend :
- toutes les informations appropriées pour la catégorie de chaudières

ou d’appareils envisagés;
- la documentation sur le système de qualité;
- la documentation technique relative au type approuvé et une copie

de l’attestation d’examen ″CE de type″.
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3.2. In het kader van het kwaliteitssysteem wordt iedere ketel of ieder
toestel onderzocht en er worden passende proeven als omschreven in
de in artikel 5 bedoelde relevante norm(en) of daarmee gelijkgestelde
proeven verricht, ten einde de overeenstemming met de desbetreffende
voorschriften van de richtlijn te controleren. Alle door de fabrikant
gevolgde beginselen, voorschriften en bepalingen moeten systematisch
en ordelijk worden aangegeven in een documentatie van schriftelijk
vastgelegde beleidslijnen, procedures en instructies. Deze documenta-
tie over het kwaliteitssysteem dient ervoor te zorgen dat de kwaliteits-
programma’s, - plannen, -handleidingen en -rapporten door iedereen
op dezelfde manier worden geïnterpreteerd.
Zij dient met name een behoorlijke beschrijving te bevatten van :
- de kwaliteitsdoelstellingen, het organisatieschema en de verant-

woordelijkheden en bevoegdheden van de bedrijfsleiding met betrek-
king tot de productkwaliteit;
- de onderzoeken en proeven die na de fabricage worden verricht;
- de middelen om controle uit te oefenen op de doeltreffende werking

van het kwaliteitssysteem;
- de kwaliteitsrapporten, inzonderheid de controleverslagen, keu-

ringsgegevens, ijkgegevens, rapporten betreffende de kwalificatie van
het betrokken personeel.

3.3. De aangemelde instantie beoordeelt het kwaliteitssysteem om na
te gaan of dit voldoet aan de in § 3.2. bedoelde eisen. Zij veronderstelt
dat aan deze eisen wordt voldaan wanneer het gaat om kwaliteitssys-
temen waarbij de desbetreffende geharmoniseerde norm wordt toege-
past.
Ten minste één lid van het beoordelingsteam dient, als beoordelaar,

ervaring te hebben met het beoordelen van de producttechnologie in
kwestie. De beoordelingsprocedure omvat een evaluatiebezoek aan de
installaties van de fabrikant.
De fabrikant wordt van de beslissing in kennis gesteld. De kennis-

geving bevat de conclusie van het onderzoek en het met redenen
omklede beoordelingsbesluit.

3.4. De fabrikant verbindt zich ertoe de verplichtingen die voort-
vloeien uit het goedgekeurde kwaliteitssysteem na te komen en ervoor
te zorgen dat het passend en doeltreffend blijft.
De aangemelde instantie die het kwaliteitssysteem heeft goedge-

keurd, wordt door de fabrikant of zijn gemachtigde op de hoogte
gebracht van elke voorgenomen wijziging van het kwaliteitssysteem.
De aangemelde instantie beoordeelt de voorgestelde wijzigingen en

beslist of het gewijzigde kwaliteitssysteem nog steeds voldoet aan de in
§ 3.2. bedoelde eisen dan wel of een nieuwe beoordeling noodzakelijk
is.
Zij stelt de fabrikant van haar beslissing in kennis. De kennisgeving

bevat de conclusies van het onderzoek en het met redenen omklede
beoordelingsbesluit.

4. Toezicht onder verantwoordelijkheid van de aangemelde instantie.
4.1 Het toezicht heeft tot doel ervoor te zorgen dat de fabrikant naar

behoren voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit het
goedgekeurde kwaliteitssysteem.
4.2. De fabrikant verleent de aangemelde instantie voor controledoel-

einden toegang tot de controle-, beproevings- en opslagruimten en
verstrekt haar alle nodige informatie, met name :
- de documentatie over het kwaliteitssysteem;
- de technische documentatie;
- de kwaliteitsrapporten, inzonderheid de controleverslagen, keu-

ringsgegevens, ijkgegevens, rapporten betreffende de kwalificatie van
het betrokken personeel.
4.3. De aangemelde instantie verricht periodieke controles om erop

toe te zien dat de fabrikant het kwaliteitssysteem onderhoudt en
toepast en bezorgt de fabrikant een controleverslag.

4.4. De aangemelde instantie kan bovendien onaangekondigde
bezoeken brengen aan de fabrikant. Bij die bezoeken kan de aange-
melde instantie zo nodig proeven verrichten of laten verrichten om zich
van de goede werking van het kwaliteitssysteem te vergewissen; zij
verstrekt de fabrikant een verslag van het bezoek en, voor zover van
toepassing, een keuringsverslag.

5. De fabrikant houdt gedurende een periode van ten minste tien jaar
na de vervaardiging van de laatste ketel of het laatste toestel de
volgende gegevens ter beschikking van de federale en gewestelijke
administraties :
- de in § 3.1, derde streepje bedoelde documentatie;
- de in § 3.4, 2de alinea bedoelde aanpassingen;
- de in punt 3.4, laatste alinea en in de §§ 4.3 en 4.4 bedoelde

beslissingen en verslagen van de aangemelde instantie.

3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque chaudière ou
appareil est examiné et des essais appropriés, définis dans la ou les
normes applicables visées à l’article 5, ou des essais équivalents, sont
effectués pour vérifier sa conformité aux exigences correspondantes du
présent arrêté. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par
le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière
systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et
d’instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité
permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et
dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des

cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des produits;

- des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication;
- des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système de

qualité;
- des dossiers de qualité, notamment les rapports d’inspection et les

données d’essai, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualifi-
cation du personnel concerné.

3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer
s’il répond aux exigences visées au § 3.2. Il présume la conformité à ces
exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme
harmonisée correspondante.

L’équipe d’auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis,
en tant qu’évaluateur, l’expérience de la technologie du produit
concerné. La procédure d’évaluation comporte une visite dans les
locaux du fabricant.
La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du

contrôle et la décision d’évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du
système de qualité tel qu’il est approuvé et à le maintenir de sorte qu’il
demeure adéquat et efficace.
Le fabricant ou son mandataire informe l’organisme notifié qui a

approuvé le système de qualité de tout projet d’adaptation du système
de qualité.
L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le

système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au
§ 3.2. ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les
conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié.
4.1. Le but de la surveillance est de s’assurer que le fabricant remplit

correctement les obligations qui découlent du système de qualité
approuvé.
4.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins

d’inspection, aux lieux d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit
toute l’information nécessaire et notamment :
- la documentation sur les systèmes de qualité;
- la documentation technique;
- les dossiers de qualité, notamment les rapports d’inspection et les

données d’essai, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualifi-
cation du personnel concerné.
4.3. L’organisme notifié procède périodiquement à des audits pour

s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et
fournit un rapport d’audit au fabricant.

4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées
chez le fabricant. A l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut
effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionne-
ment du système de qualité, si nécessaire; il fournit au fabricant un
rapport de visite et, s’il y a eu essai, un rapport d’essai.

5. Le fabricant tient à la disposition des administrations fédérales et
régionales pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la
dernière date de fabrication de la chaudière ou de l’appareil :

- la documentation visée au § 3.1, 3e tiret;
- les adaptations visées au § 3.4, 2e alinéa;
- les décisions et rapports de l’organisme notifié visés au § 3.4, dernier

alinéa et aux §§ 4.3 et 4.4.
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6. Iedere aangemelde instantie stelt de andere aangemelde instanties
in kennis van de terzake dienende informatie over afgifte en intrekking
van kwaliteitssysteemgoedkeuringen.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 18 maart 1997.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie,
E. DI RUPO

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,
Ph. MAYSTADT

De Minister van Landbouw
en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,

K. PINXTEN

Bijlage V
Minimumcriteria voor de erkenning van de instanties

1. De instantie, de directeur daarvan en het met de keuring belaste
personeel mogen niet de ontwerper, de fabrikant, de leverancier of de
installateur zijn van de ketels en de toestellen die zij keuren, noch de
gemachtigde van een der genoemde personen. Zij mogen noch
rechtstreeks noch als gemachtigden optreden bij het ontwerpen, de
bouw, de verkoop of het onderhoud van deze ketels en toestellen. Een
eventuele uitwisseling van technische informatie tussen fabrikant en
aangemelde instantie wordt door deze bepaling niet uitgesloten.
2. De instantie en het personeel dat met de keuringen is belast, dienen

de keuring uit te voeren met de grootste mate van beroepsintegriteit en
technische bekwaamheid; zij dienen vrij te zijn van elke pressie en
beı̈nvloeding, met name van financiële aard, die hun beoordeling of de
uitslagen van hun keuring kan beı̈nvloeden, inzonderheid van perso-
nen of groepen van personen die bij de resultaten van de keuring
belang hebben.
3. De instantie dient met name te beschikken over het personeel en de

nodige middelen om aan de uitvoering van de keuringen verbonden
technische en administratieve taken adequaat te vervullen; tevens dient
de aangemelde instantie toegang te hebben tot het materiaal voor de
buitengewone keuringen.
4. Het personeel dat met de keuringen is belast, dient :
- een goede technische en beroepsopleiding te hebben genoten;
- een bevredigende kennis te bezitten van de voorschriften betref-

fende de keuringen die het verricht en voldoende ervaring met deze
keuringen te hebben;
- de vereiste bekwaamheid te bezitten om op grond van de verrichte

verklaringen, notulen en rapporten op te stellen.
5. De onafhankelijkheid van het personeel dat met de keuringen is

belast, dient te zijn gewaarborgd. De bezoldiging van elke functionaris
mag niet afhangen van het aantal keuringen dat hij verricht, noch van
de uitslagen van deze keuringen.
6. De instantie moet een verzekering tegen wettelijke aansprakelijk-

heid sluiten.
7. Het personeel is gebonden aan het beroepsgeheim in het kader van

dit besluit en de uitvoeringsbesluiten en bepalingen ervan (behalve
tegenover de Belgische administratieve overheden).

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 18 maart 1997.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie,
E. DI RUPO

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,
Ph. MAYSTADT

De Minister van Landbouw
en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,

K. PINXTEN

6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes
notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de
système de qualité délivrées et retirées.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 mars 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie,
E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT

Le Ministre de l’Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Annexe V
Critères minimaux à prendre en considération

pour l’agrément des organismes

1. L’organisme, son directeur et le personnel chargé d’exécuter les
opérations de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le
constructeur, ni le fournisseur, ni l’installateur des appareils qu’ils
contrôlent, ni le mandataire de l’une de ces personnes. Ils ne peuvent
intervenir ni directement ni comme mandataires dans la conception, la
construction, la commercialisation ou l’entretien de ces chaudières et
appareils. Ceci n’exclut pas la possibilité d’un échange d’informations
techniques entre le constructeur et l’organisme.
2. L’organisme et le personnel chargés du contrôle doivent exécuter

les opérations de vérification avec la plus grande intégrité profession-
nelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de
toutes les pressions et incitations, notamment d’ordre financier, pou-
vant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en
particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de
personnes intéressés par les résultats des vérifications.
3. L’organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens

nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et
administratives liées à l’exécution des vérifications; il doit également
avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.

4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder :
- une bonne formation technique et professionnelle;
- une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux

contrôles qu’il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles;

- l’aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et
rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.
5. L’indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie.

La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre
des contrôles qu’il effectue, ni des résultats de ces contrôles.

6. L’organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile.

7. Le personnel de l’organisme est lié par le secret professionnel (sauf
à l’égard des autorités administratives belges) dans le cadre du présent
arrêté et de ses arrêtés et dispositions d’exécution.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 mars 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie,
E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT

Le Ministre de l’Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises,et de l’Agriculture,

K. PINXTEN
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